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Propostas para 
a segurança pública 

e justiça criminal 
no Brasil
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A REDE JUSTIÇA CRIMINAL JÁ ELENCOU 5 TEMAS PRIMORDIAIS para 
os primeiros 100 dias de mandato nas áreas de segurança pública e justiça 
criminal, a partir do acúmulo de mais de dez anos de existência na luta contra 
o encarceramento em massa e por direitos humanos.

Além dessas propostas mais urgentes, nosso coletivo apresenta ideias e 
sugestões para pautar políticas públicas sérias e que não busquem apenas 
tapar o sol com a peneira. É necessário direcionarmos os programas e 
projetos políticos para o combate às desigualdades e violações de direitos 
humanos e para o aperfeiçoamento do sistema de justiça brasileiro.

BOA LEITURA!
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SISTEMA PRISIONAL 
E JUSTIÇA CRIMINAL
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O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO é violento, seletivo, abusivo e racista, sendo inca-
paz de prevenir a violência que permeia nossa sociedade. Superlotação, falta de alimen-
tação adequada, dificuldades de acesso à justiça, sujeição à tortura e outros tratamentos 
desumanos, cruéis e degradantes são manifestações de uma política de Estado que privi-
legia a prisão como regra.

➊ ALTERNATIVAS PENAIS E REFORMAS LEGISLATIVAS
 ✦ Repudiar medidas que restrinjam o acesso à justiça, que cerceiam o direito ao 

devido processo legal, desrespeitem o direito de defesa e violem o princípio da 
presunção de inocência;

 ✦ Modificação do artigo 313 do Código de Processo Penal, para proibir a prisão pre-
ventiva para crimes sem violência ou grave ameaça com pena mínima igual ou 
menor a 4 anos;

 ✦ Fortalecer legislações já existentes referentes à concessão de prisão domiciliar 
para mulheres mães e/ou responsáveis por pessoas com deficiência e em respeito 
à aplicação do marco legal da primeira infância Lei nº 13.257/2016;

 ✦ Garantir de seguimento das alternativas previstas nas resoluções Nº 287/2019 e Nº 
454/2022 do CNJ sobre pessoas indígenas em situação de prisão e/ou acusadas 
sobre o reconhecimento de formas próprias de resolução de conflitos e regime de 
semiliberdade;

 ✦ Retomar indulto natalino para pessoas presas com critérios de impessoalidade.

➋ GENOCÍDIO E SELETIVIDADE NO SISTEMA PENAL
 ✦ Apoiar projetos de lei de banimento do uso do reconhecimento facial por instituições 

de segurança pública em vias públicas, uma vez que este instrumentaliza o racismo 
algorítmico e contribui para o encarceramento em massa da população negra;

 ✦ Comprometimento com a tramitação do PL 676/2021, em caráter de urgência, para 
alteração do procedimento de reconhecimento de pessoas do artigo 226 do Código 
de Processo Penal;

 ✦ Elaborar e aplicar uma política de reparação a familiares de vítimas da violência 
do Estado;

 ✦ Sistematizar e publicizar dados atualmente produzidos em relação às aborda-
gens policiais.



➌ CONTROLE SOCIAL DAS INSTITUIÇÕES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
 ✦ Abrir do cárcere para a sociedade por meio dos comitês estaduais de prevenção 

à tortura, conselhos de comunidade e organizações da sociedade civil com no-
tória atuação em/com Direitos Humanos;

 ✦ Garantir transparência em relação aos recursos empenhados em instituições de 
privação de liberdade em todas as instâncias de sua administração;

 ✦ Garantir transparência quanto à aquisição de armamentos menos letais e sua 
utilização dentro e fora do cárcere.
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POLÍTICA 
DE DROGAS



7

O MODELO VIGENTE DE COMBATE ÀS DROGAS é o principal responsável pelo aumen-
to da população prisional no Brasil, cujos principais afetados têm sido mulheres e pessoas 
negras. Além de não ser eficaz para o fim do tráfico e redução do consumo, a repressão às 
drogas aumenta a violência e corrupção e resulta no encarceramento massivo de pessoas 
que fazem uso de drogas e pequenos comerciantes.

 ✦ Atenuar a persecução penal de pessoas envolvidas com o comércio de drogas por 
meio do afastamento de hediondez equiparada dos crimes relacionados às drogas.

 ✦ Vedar a decretação de prisão preventiva nos casos de tráfico privilegiado, por meio 
da alteração na Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006) e vedar todo tipo de endureci-
mento da lei de drogas.

 ✦ Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) a partir das seguintes proposi-
ções: 1) abertura de novos equipamentos de atenção psicossocial; 2) Abertura de 
concursos para contratação da equipe técnica superior, profissionais de nível médio 
e nível fundamental; 3) fortalecimento de equipamentos específicos como CAPs e 
centros de convivência; 

 ✦ Reduzir fomentos para as comunidades terapêuticas, recuperando uma maior di-
versidade e extensão do fomento para a RAPS e SUS para que possam chegar em 
mais territórios e acessar a população que necessita dos serviços;

 ✦ Apoiar projetos de descriminalização da cannabis medicinal, bem como de proces-
sos que facilitem o acesso a medicamentos através do SUS;

 ✦ Criar mecanismos de controle e fiscalização de instituições privadas que ofertam 
serviço de acolhimento a pessoas que fazem uso problemático de drogas;

 ✦ Revisão da política de drogas com o objetivo de frear o encarceramento em massa;

 ✦ Elaborar e estabelecer planos e políticas de segurança pública  que tenham por 
finalidade a investigação e desmobilização de organizações criminosas em grande 
escala e não policiamento ostensivo cuja produtividade é mensurada pela quanti-
dade de drogas apreendidas ou pessoas presas em flagrante, uma vez que essas 
medidas atingem apenas pessoas usuárias de drogas ou pequenos traficantes, 
potencializando situações de abusos cometidos por agentes do Estado e racismo 
institucional nas forças de segurança;

 ✦ Apoiar projetos de descriminalização da cannabis medicinal como medida de aces-
so à saúde e justiça social;

 ✦ Viabilizar estudos técnicos para a regulamentação de determinadas drogas, atual-
mente ilícitas, a partir de critérios objetivos e evidências científicas;

 ✦ Se comprometer com a redução de danos enquanto política de saúde pública.
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PREVENÇÃO 
E COMBATE 
À TORTURA
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O BRASIL É SIGNATÁRIO de diversas leis e tratados internacionais que buscam combater 
e prevenir casos de tortura. Mesmo assim, ela ainda ocorre com frequência no país. Sua 
erradicação exige tanto o compromisso das autoridades públicas, quanto a promoção de 
uma cultura social avessa à violência e ao punitivismo.

➊ FISCALIZAÇÃO
 ✦ Fortalecer mecanismo nacional e fortalecer/ou instalar mecanismos estaduais de 

prevenção e combate à tortura, garantindo estrutura técnica e material necessário 
para a execução do trabalho dos peritos, bem como a remuneração destes;

 ✦ Promover a construção de protocolos de fiscalização de Comunidades Terapêuticas 
(federal/estadual).

 ✦ Implementar tecnologias de videomonitoramento do trabalho policial para efetiva-
ção do controle externo e dos órgãos do Sistema Nacional de Prevenção e Comba-
te à tortura (federal/estadual).

 ✦ Implementar Mecanismos e órgãos do SNPCT, especialmente sobre as providên-
cias adotadas em relação aos órgãos estaduais (federal/estadual).

 ✦ Garantir maior participação e controle social por parte da sociedade como um todo 
e especialmente de familiares/ sobreviventes do sistema prisional na fiscalização/ 
entrada no sistema prisional;

 ✦ Proposta de fiscalização em âmbito estadual realizada em conjunto com sociedade 
civil e defensorias públicas;

 ✦  Promover/divulgar e apoiar os Conselhos da Comunidade como ferramenta de fiscalização.

➋ REVISTA VEXATÓRIA
 ✦ Aprovar o PL 7764/2014, que veda a possibilidade de revista vexatória;

 ✦ Ampliar a oferta de scanners digitais para realização de revistas a fim de evitar prá-
ticas vexatórias, reconhecendo a revista vexatória como forma de tortura.

 ✦ Criar protocolos de produção, coleta e publicização de informações sobre ocorrência, 
denúncia e investigação de casos de tortura em instituições de privação de liberdade;

 ✦ Criar políticas de reparação voltadas às mulheres vítimas das práticas de revista 
vexatória em unidades prisionais e socioeducativas; 

 ✦ Ampliar a atuação dos Ministérios Públicos no que tange ao controle externo da 
atuação de agentes prisionais e policiais penais.
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➌ AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA
 ✦ Garantir a realização de audiência de custódia com a presença física de todos os 

envolvidos (defesa, acusação, magistrado/a e assistido/a);

 ✦ Se comprometer com a defesa de projetos de lei que garantam a realização de au-
diências de custódia presencial durante o recesso forense do final do ano.
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CONTROLE 
DE ARMAS

11
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O ESTATUTO DO DESARMAMENTO foi fundamental para reverter o crescimento acelera-
do de mortes por arma de fogo no Brasil. De acordo com o Atlas da Violência, a velocidade 
do crescimento dos assassinatos por arma de fogo no país antes de sua implementação 
era 6,5 vezes maior do que a que passou a vigorar no período subsequente. Sua flexibili-
zação e o aumento de armas e munições colocam em risco a população, são danosos à 
segurança pública e abastecem o crime organizado por meio de desvios ilegais.

 ✦ Excepcionalizar o porte de armas para abarcar somente profissionais de segurança 
e defesa, além de retomar a exigência legal de demonstração de efetiva necessi-
dade para compra de armas de fogo, os limites de compra de armas e munições 
vigentes anteriormente, e o prazo de validade de 3 anos do registro de armas;

 ✦ Reduzir o acesso de civis a armas de calibres predominantemente usados pelas 
forças de segurança, e penalizar administrativamente civis que não registrarem fur-
to, roubo e extravio de armas;

 ✦ Restringir a recarga de munição em conjunto com o aperfeiçoamento da política de 
marcação de armas e munições, o que demanda o desenvolvimento de sistemas de 
propriedade do governo federal para controlar a fabricação e venda dos artefatos;

 ✦ Ampliar campanhas de comunicação incentivando a participação no Programa de 
Entrega Voluntária de Armas;

 ✦ Desenvolver ferramentas que permitam um acesso rápido aos bancos de dados de 
armas aos policiais, bem como a implantação de transparência ativa no Governo Fe-
deral para publicação periódica da quantidade de registros de armas ativos por UF;

 ✦ Definir protocolos de cooperação com o Judiciário para melhor controle da cadeia de 
custódia de armas apreendidas, e criar cota mínima de destruição anual de armas;

 ✦ Realizar a atualização monetária de valores de taxas e multas relacionados ao re-
gistro de armas e atividades de produtos controlados;

 ✦ Fortalecer a gestão e fiscalização sobre o material bélico das categorias com aces-
so privilegiado e alta vulnerabilidade a desvios, além de equipar a equipe de ras-
treamento internacional de armas na Polícia Federal;

 ✦ Apoiar a criação de equipes nas policiais civis estaduais de inteligência e análi-
se criminal sobre armas de fogo, com meta de rastreamento das armas e muni-
ções apreendidas;

 ✦ Definir requerimentos mínimos para melhor controle das armas de propriedade do 
Estado, incluindo Forças Armadas e polícias federais e o incentivo à melhoria dos 
sistemas de controle das polícias estaduais e guardas municipais;
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 ✦ Acelerar a formação do Sistema Nacional de Análises Balísticas e estruturação das 
redes nos Estados;

 ✦ Aprimorar a estrutura de fiscalização de pontos estratégicos de tráfico pelas equi-
pes das polícias Federal e Rodoviária Federal e pelas Forças Armadas.
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ATIVIDADE 
POLICIAL
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O BRASIL É UM DOS PAÍSES MAIS VIOLENTOS do mundo e recordista em letalidade 
policial. Milhares de pessoas são vítimas de uma política de Estado que extermina jovens 
negros e periféricos. Os números de pessoas mortas em confronto com policiais e de poli-
ciais mortos em serviço são alarmantes e denunciam a necessidade de um melhor controle 
da atividade policial.

➊ EXCLUDENTE DE ILICITUDE
 ✦ Rechaçar toda e qualquer iniciativa legislativa que impeça, dificulte ou obstrua in-

vestigação, processamento, condenação ou cumprimento de pena nos casos de 
mortes, lesões corporais ou tortura praticadas por agentes de segurança pública ou 
integrantes das Forças Armadas contra civis.

➋ BONIFICAÇÕES
 ✦ Estabelecer normativa em âmbito federal a fim de vedar a prática de bonificações 

por produtividade (federal) que estimulem a prática de abusos policiais, tais como 
abordagens pessoais sem fundada suspeita e utilização da prática de forjados de 
drogas para fins de atingir metas de prisões em flagrante. Tais práticas são con-
traproducentes no tocante à segurança pública, pois além de abrir espaço para 
corrupção nas corporações, não garantem a prevenção de crimes;

 ✦ Reverter todas as políticas de bonificação por produtividade existentes nos âmbitos 
das polícias estaduais e municipais;

 ✦ Criar protocolos para a revisão dos casos de prisão envolvendo o reconhecimento 
fotográfico de pessoas em sede policial;

 ✦ Criar normativa vedando o uso de álbuns fotográficos para o reconhecimento de 
pessoas em sede policial, e especialmente a utilização de fotografias de pessoas 
sem passagem nesses álbuns;

 ✦ Elaborar diretrizes federais e estaduais que adotem como indicadores do trabalho 
social a prevenção da violência, garantia de direitos e elucidação de crimes violen-
tos. Devem ser excluídos como critérios de produtividade policial e bonificações, 
indicadores quantitativos de pessoas presas em flagrantes e drogas apreendidas, 
uma vez que estimulam o cometimento de abusos e ilegalidades por parte de agen-
tes do Estado, além de serem ineficazes para diminuição da violência e proteção de 
cidadãs e cidadãos.

➌ ABORDAGEM POLICIAL
 ✦ Reformar a legislação para conferir tratamento mais rigoroso à busca pessoal e à 

fundada suspeita, exigindo motivação idônea para as abordagens policiais, a fim 
de evitar interpretações preconceituosas embasadas em estereótipos, raça, cor ou 
orientação sexual, como o dever de lavratura de auto de busca pessoal motivada 
por fundada suspeita, à pessoa não presa em flagrante, sendo que constará (i) 
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localização em que se realizou o procedimento de busca pessoal; (ii) perfil racial 
e etário da pessoa abordada; (iii) descrição do motivo caracterizador da fundada 
suspeita e; (iv) identificação dos policiais responsáveis pelo procedimento de busca 
pessoal, contendo o nome e o número de registro; 

 ✦ Opor-se a qualquer medida que permita que a fundada suspeita seja motivada por 
características pessoais, físicas, de pertença social ou étnico-racial, gênero, vesti-
menta, localização ou suposto estados de ânimo da pessoa;

 ✦ Fortalecer o registro e sistematização das informações referentes às buscas pes-
soais pelos órgãos de segurança pública e comprometimento com a publicização 
das estatísticas, mediante análise dos termos de busca pessoal e com a proteção 
dos dados pessoais de acessos não autorizados.

➍ LETALIDADE POLICIAL E CONTROLE EXTERNO
 ✦ Utilizar câmera corporal para monitoramento da ação policial, com o intuito de coibir 

os abusos, de modo que sua utilização seja devidamente fiscalizada, para que esta 
não burle ou adultere o contexto das ações que estão sendo gravadas, bem como 
a previsão de falta funcional em caso de descumprimento das regras para aciona-
mento das câmeras;

 ✦ Garantir amplo acesso das filmagens obtidas em eventuais mortes por intervenção 
policial, inclusive à sociedade civil, para obtenção de provas nos casos de ações 
que resultem em morte;

 ✦ Dar acesso à prestação de contas à sociedade civil com a publicização dos dados 
relacionados à segurança pública na internet, com a divulgação dos resultados no 
Diário Oficial do Estado e em audiência aberta à população;

 ✦ Publicizar na internet mortes por intervenção policial no estado diariamente, com as 
devidas informações de cor/raça, identidade de gênero e orientação sexual das vítimas;

 ✦ Divulgar os dados relacionados às mortes violentas e por intervenção policial da 
população negra, indígenas, mulheres e pessoas LGBTI+;

 ✦ Estabelecer iniciativas que imponham ao Ministério Público a obrigatoriedade de 
prestar contas à sociedade em eventos públicos e materiais na internet das pro-
vidências tomadas nos casos de mortes por intervenção policial, além de dados 
estatísticos publicados acerca do quantitativo denunciado ou arquivado pelo MP;

 ✦ Elaboração, em processo conjunto com a sociedade civil, de plano nacional de re-
dução da letalidade policial;

 ✦ Defesa da criação de órgão de investigação e perícia independente para casos de 
violência e letalidade cometidos por agentes do Estado;

 ✦ Aumentar o investimento e a ampliação da estrutura de programas de proteção a 
vítimas e testemunhas ameaçadas de morte;
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 ✦ Desenvolver um modelo de controle externo da polícia que possa definitivamente 
contribuir para a formulação de políticas democráticas de segurança pública e que 
possa ter um impacto significativo no controle do comportamento ilegal e/ou irregu-
lar dentro das polícias, principalmente no que se relaciona ao uso abusivo da força 
e à corrupção;

 ✦ Elaborar planos e fluxos que garantam a guarda segura e transparente das ima-
gens registradas pelas câmeras corporais utilizadas por policiais; 

 ✦ Incluir nos fluxos de determinação de guarda de imagens registradas pelas câme-
ras corporais utilizadas por policiais de determinações sobre o registro das informa-
ções do equipamento de filmagem nos Boletins e Registros de Ocorrência;

 ✦ Editar ato normativo que estabeleça afastamento de policiais envolvidos em ações letais;

 ✦ Defender a redução das competências da Justiça Militar para processo e julgamen-
to de ações envolvendo tortura, abuso de autoridade e outras ações letais, seguin-
do o atual marco legal da Constituição Federal e os parâmetros internacionais de 
direitos humanos;

 ✦ Atender demandas de grupos dos movimentos negros, de mães e familiares na 
construção de propostas;

 ✦ Barrar propostas de alteração legislativa que flexibilizem controle e responsabiliza-
ção de agentes de segurança pública por atos abusivos.

 ✦ Cobrar e tomar providências para apuração e responsabilização de casos de uso 
abusivo da força por parte das Forças Armadas, da Força Nacional de Segurança 
Pública e da Força de Cooperação Penitenciária 

 ✦ Construir com movimentos sociais e organizações da sociedade civil, políticas pú-
blicas de enfrentamento ao desaparecimento forçado (federal).
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REDUÇÃO DA 
MAIORIDADE PENAL 
E DO TEMPO 
DE INTERNAÇÃO
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UMA POLÍTICA MAIS DURA de punição para jovens acentua ainda mais a vulnerabilida-
de desses adolescentes à violência e ao crime, não trazendo benefícios sociais como a 
diminuição de índices de criminalidade. Além disso, o tempo de uma intervenção educativa 
deve considerar o desenvolvimento do(a) adolescente, para quem a privação prolongada 
de liberdade implica em interrupção dos vínculos familiares, afetivos e comunitários, além 
do reforço à estigmatização. Propostas e medidas que visem a redução da maioridade pe-
nal devem ser fortemente rechaçadas por toda a sociedade.

 ✦ Não apoiar propostas de redução da maioridade penal ou aumento do tempo de in-
ternação. A medida, além de ineficaz no que tange à segurança pública, aprofunda 
situações de violência e desigualdades sociais as quais jovens e adolescentes em 
conflito com a lei são submetidos. Políticas públicas para adolescentes se faz com 
acesso à educação, saúde, alimentação digna, moradia e cultura;

 ✦ Implementar políticas que garantam condições mínimas para o cumprimento de 
medidas socioeducativas livre de tortura e maus tratos e garantia de políticas para 
acesso a direitos básicos após a passagem pelo sistema socioeducativo
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CRIMINALIZAÇÃO 
DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS E 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL
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PROJETOS DE LEI QUE LIMITAM as liberdades de associação e expressão, por meio da 
criminalização de novas condutas e a criação de tipos penais que acarretem um aumento de 
penas relacionados às atividades de protesto e ao papel de organizações, coletivos e movi-
mentos ligados à sociedade civil cerceiam a democracia e atacam a participação social.

 ✦ Não flexibilizar a legislação de terrorismo aprovada em 2016, garantindo as salva-
guardas que impedem que movimentos sociais e manifestações públicas sejam 
considerados atos de terrorismo;

 ✦ Divulgar pautas de apreciação e votação de projetos com antecedência suficiente 
para o estudo e colaboração da sociedade civil e dos parlamentares

 ✦ Realizar audiências públicas;

 ✦ Publicar o resultado das reuniões de líderes partidários que definem a pauta de 
votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal;

 ✦ Garantir o acesso às dependências das Casas Legislativas com transparência so-
bre os critérios estabelecidos para a entrada da sociedade civil;

 ✦ Combate à violência política, pela garantia da presença e permanência especial-
mente de mulheres negras na política institucional.
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